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ÚVODNÍK
Země, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Hory a vrchy, velebte Pána,
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
Prameny, velebte Pána,
moře a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte
Pána,
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
lidé, velebte Pána.
Dan 3, 57-88

Milí čtenáři a čtenářky našeho Děníčku,
zdravím vás všechny na počátku nejteplejšího kalendářního měsíce, kdy také sloupeček rtuti pomyslného
vnitřního teploměru mnoha lidem signalizuje jejich horečku, která nese přídomek cestovní. Protoţe je to
zrovna v tuto chvíli i můj případ, rád bych se podělil o svoje zkušenosti a prezentoval svůj léčivý elixír.
Ještě neţ vyjmenuji ingredience a popíšu přípravu léku, rád bych to uvedl na správnou míru. Ten recept totiţ
není 100 % můj! Dovolte mi prozradit toho, kdo mi ho poradil. Všude je dobře, ale doma je nejlépe – zdá se,
ţe pořekadlo našich předků nabylo nyní ještě víc na platnosti. Mám pocit, ţe skoro všichni před něčím utíkají,
namísto, aby se problému postavili čelem. Kanadský kněz Jean Vanier snad nejlépe ze všech uchopil toto
znamení doby tím, ţe nabízí i řešení – objevit zapomenuté bohatství a krásu společenství. Člověk, který začne
navzdory překáţkám postupně objevovat skrytý potenciál v obyčejných lidech, které Bůh poslal do jeho
blízkosti, a tím objeví kouzlo opravdového domova.
Nyní k věci... Nabízím (a nenutím!) jeden osvědčený prostředek – nejstarší pracovní úkol. Hospodin postavil
člověka do zahrady, aby ji obdělával a střežil. Viz Gn 2, 15
Naše farní zahrada je pro mne i pro několik dalších blízkých místem, kde tato slova biblické zprávy o stvoření
světa oţila. Moţná jste si také všimli několika lidí, kteří se snaţí zvelebit náš společný majetek natolik, ţe se
případní návštěvníci tam mohou cítit jako v ráji.
Nejdůleţitější ingredience léku proti „útěku od problémů“ je společná práce na našem majetku. Stačí kdyţ
kaţdý udělá trochu; vţdyť nejde o výkon, ale o radost. Pak přidáme jen malou špetku vzácné trpělivosti, ve
které přijmeme svého bratra či sestru v Kristu, jak nám to On sám přikázal... Milujte se navzájem, jako jsem
já miloval vás. Viz Jan 13, 34-35
Nakonec je zde otázka - jak to udělat, aby léčivá radost z tohoto dobrého díla byla také pro ostatní, kdo se
zatím z různých důvodů nemohli zapojit? Navrhujeme zapojit se (kromě výše zmíněného) pomocí posledního
důleţitého nástroje pro výrobu našeho lektvaru.

Tím instrumentem, bez něhoţ to nikdy nebude hotové, jsou peníze.
Děkuji předem za vaši štědrost a také se těším se na setkání při práci. Pracovní doba začíná právě v okamţiku,
kdy budete mít trochu času a hodně chuti s radostí dělat za „vatikánskou měnu.“
Vyprošuji vám všem, abychom důleţité informace pro naši spásu nacházeli (kromě Bible – Boţího slova) také
v další tlusté knize, jeţ se jmenuje příroda.
Přeji poţehnané letní prázdniny.
Váš otec Josef Opluštil
P.S. Kdo doma pokoje nemá, marně ho v cizině hledá.
DALŠÍ OZNAMY
Přihlášky do vyučování náboţenství na školní rok 2017/2018
Začaly letní prázdniny a znovu připomínám, ţe je na čase podchytit zájem o vyučování náboţenství
především v těch případech, kdy dítě doposud tyto hodiny nenavštěvovalo. Proto se obracím na rodiče,
kterých se můţe týkat tato moje výzva a prosím je o vyplnění (a odevzdání) přihlášky v kterékoliv sakristii.
Formuláře najdete na našich webových stránkách nebo i na obvyklých místech v kostele nebo kapli.
otec Josef
XI. FARNÍ DEN ve Velké Bystřici
Poznačte si ve svém kalendáři náš farní den. Zde je několik důleţitých informací:
SOBOTA 26. 8. 2017
08.00 hod. – SPOLEČNÝ ÚKLID kostela, fary a zahrady.
NEDĚLE 27. 8. 2017
08.00 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
14.30 hod. – SVÁTOSTNÉ POŢEHNÁNÍ s ţehnáním aktovek,
15.00 hod. – SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ s bohatým doprovodným programem a občerstvením. Farní
zahrada bude otevřena pro všechny bez rozdílu věku, vyznání a názoru. Podrobnosti a plakát zveřejníme
příště.
Příměstský tábor ve Velké Bystřici na faře - poslední volná místa!
Farní příměstský tábor ve Velké Bystřici bude letos od 21. – 25. 8. 2017
Nabízíme poslední volná místa na připravovaném táboře, na který jsme zvali všechny děti z našich farností
(popř. odjinud)
Ve věku od 6 do 12 let na příměstský tábor. Cena činí 150 Kč na den a na dítě. V ceně je zahrnutá kaţdodenní
strava (oběd, dopolední a odpolední svačina). Přihlášky najdete na internetových stránkách naší farnosti, kde
si je můţete stáhnout a vyplnit. Vyplněné přihlášku posílejte pouze poštou na naši faru – rozhoduje pořadí dle
data na poštovním razítku. Kapacita tábora je omezená (max. 12 dětí) proto neotálejte s přihlašováním. Tábor
povede letos Barbora Poláková, která tímto hledá šikovné pomocníky a pomocnice.
DŮLEŢITÝ VZKAZ PRO DOBU PRÁZDNIN OD OTCE JOSEFA:
Protoţe po dobu měsíce července budu v zahraničí v české farnosti (496 Gladstone Ave, Toronto, ON M6H
3H9, Kanada, Telefon: +1 416-532-5272, http://www.katolik.ca/)
Nabízím vám tedy několik moţností, jak vyřídit svoji záleţitost.
1. Poslat SMS zprávu na moje běţné mobilní číslo 731405 500 nebo volat přes internet
2. Poslat SMS zprávu na moje záloţní (prázdninové) mobilní číslo 608711 300 nebo volat přes internet
3. Kontaktovat mě přes elektronickou poštu - fara@velkabystrice
4. Stáhnout si aplikaci WhatsApp Messenger na http://whatsapp.com/dl a volat či psát pomocí této
aplikace.
Poslední důleţité sdělení pro moje farníky
Milí bratři a sestry v Kristu, protoţe ve čtvrtek 29.6.2017 odlétám do Kanady, rád bych vám prostřednictvím
našeho Děníčku předal několik informací důleţitých pro naše společenství.
Na vysvětlenou uvádím jen to, ţe celý měsíc červenec budu slouţit pro naše krajany ve farnosti svatého
Václava v Torontu namísto svého kolegy otce Tomáše Káňu, který je na dovolené.
V době mojí nepřítomnosti mě budou zastupovat kněţí z okolí, kontakty na některé z nich uvedu v závěru.

Během pracovního týdne bude mše svatá pouze
- v pondělí na D.P. S. Svaté Anny v 15.00 hod.(otec Bohumír Vitásek)
- v pátek ve Velké Bystřici v 18.00 hod. (otec Česlav Plachý OP); před páteční mší bude otec Česlav
také zpovídat
- Sobotní bohosluţby v Přáslavicích se v měsíci červenci nekonají
- V Bukovanech ani v Bystrovanech nemají po tuto dobu svoji obvyklou nedělní mši o jedenácté.
Tímto chci bukovanské a bystrovanské také povzbudit, aby na mši svatou přišli do svého farního
kostela ve Velké Bystřici.
- Ve farnosti Hlubočky je zajištěna nedělní mše svatá v 9.30 hod., jinak se obvyklé páteční mše
v červenci a v první týden srpna neslouţí.
Pro případy zaopatřování se prosím obracejte na otce Bohumíra Vitáska 731 402 051. Pro eventualitu pohřbu
či rozloučení do kremace jsem domluvený s otcem Bernardem ze Svatého Kopečka (777 742 177) a otcem
Františkem Foltýnem z Doloplaz (737 752 326).
Naše farní kancelář bude otevřená pro veřejnost v pátek od 16.00 do 18.00 hod. Zde je kontakt na naši
matrikářku – paní Marii Procházkovou (725 372 556). Jinak pro všechny důleţité věci se obracejte na naše
kostelníky pana Tomáše Zendulku (737 260 604) a pana Petra Preče (606 121 215).
Děkuji za pozornost a vyprošuji poţehnaný čas prázdnin.

Váš otec Josef Opluštil

CO SE STALO
25. výročí posvěcení kostela sv. Antonína v Bukovanech
V neděli 18. 6. 2017 jsme v bukovanském kostelíku svatého Antonína Paduánského slavili 25. výročí jeho
posvěcení. Slavnostní mši celebrovali s naším otcem Josefem P. Metoděj Hofman a P. Petr Šimara.
Otec Metoděj vzpomněl ve svém kázání na dva velikány spojené s naší farností, na otce Huvara a otce
Olejníka. Také připomněl ty nadšené farníky, kteří se před čtvrtstoletím podíleli na budování kostela, z nichţ
někteří jiţ odešli na věčnost. Na závěr poděkoval otec Josef všem, kteří dnes spoluvytvářejí v Bukovanech
ţivé společenství. Na slavnostní atmosféře se podílel velkobystřický chrámový sbor.
Po mši svaté čekalo na účastníky mše svaté občerstvení připravené místními ţenami. Mohli jsme tak ochutnat
vyhlášené koláčky paní Skřebské, zdravé řepné sušenky Jarušky Králíčkové a spoustu dalších dobrot.
Zhruba po půlhodině hodování jsme byli pozváni zpět do kostela na evangalizaci, kterou připravil P. Petr
Šimara z Mohelnice se svými dětskými i dospělými přáteli. Tito lidé nám přinesli svědectví o svém ţivotě
s Bohem a seznámili nás s poselstvím paní Vassuly Ryden, která komunikuje s Bohem a má schopnost
tlumočit jeho vůli. Nedávno se vrátili z pouti, kdy paní Vassulu provázeli několik týdnů na její cestě po Itálii.
Děti zpívaly slova Jeţíše Krista o Bohu: "Můj Otec je Král a přitom tak mateřský, je Soudce a přitom
tak laskavý a něţný, On je Alfa a Omega a přitom tak pokorný."
E.M.
Festival duchovní hudby ,,Chvalte Hospodina“ hudební poselství P. J. Olejníka
V sobotu 27. května 2017 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici u Olomouce konal Festival
duchovní hudby "Chvalte Hospodina" - hudební poselství P. J. Olejníka. Sedmý ročník tohoto festivalu, který
vznikl po smrti tohoto významného kněze a skladatele
liturgické hudby, byl věnován varhanní hudbě, protoţe
i P. J. Olejník byl také aktivním varhaníkem a měl i
několik ţáků, které učil hře na varhany při slavení
liturgie.
Pozvání
přijali
Vladimír
Pavlík,
Markéta
Prokopovičová, Jan Gottwald a František Tomek.
Vladimír Pavlík, absolvent Lidové konzervatoře v
Ostravě, který je varhaníkem ve Velké Polomi a Dolní
Lhotě u Ostravy, přednesl skladby N. Bruhnse:
Preludium e moll, J. S. Bacha: chorál "Nun komm' der
Heiden Heiland" a F. Mendelssohna-Bartholdyho:
Sonátu č. 2 c moll.
Markéta Prokopovičová, absolventka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a posluchačka
JAMU v Brně, přednesla skladby J. S. Bacha: Preludium a fugu h moll, A. Dvořáka: Biblickou píseň č.2, G.
F. Händela: "Ombra mai fu" z opery Xerxes a R. Schumana: Šest studií v kánonické formě č. 2. U skladeb A.

Dvořáka a G. F. Händela doprovodila zpěv Františka Tomka, absolventa Konzervatoře Evangelické
akademie v Olomouci a posluchače Fakulty umění Ostravské univerzity, který je současně varhaníkem a
sbormistrem ve Velkém Újezdě.
Jan Gottwald, absolvent konzervatoře v Brně a v Ostravě (varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru
a zpěv), Masarykovy Univerzity v Brně (muzikologie),
Univerzity Palackého v Olomouci (teologie) a řady mistrovských
kurzů, který působí jako koncertní a chrámový varhaník,
regenschori papeţské basiliky minor na Svatém Kopečku u
Olomouce, sbormistr, dirigent, hudební skladatel, pedagog a v
neposlední řadě organolog olomoucké arcidiecéze, přednesl
skladby F. Schmidta: mezihra Notre-Dame, Z. Fridricha: Tři
varhanní preludia (k nedoţitým 90. narozeninám významného
olomouckého organologa a pedagoga) a vlastní varhanní
improvizaci na skladbu "Svatý Michaeli" od P. J. Olejníka.
Slavnostní mše svatá, kterou slouţil otec Jakub Vavrečka, doprovodil zpěvem Chrámový sbor Velká Bystřice.
Mše svatá byla slouţena k Panně Marii, a proto při ní zazněly liturgické skladby z mariánských proprií (Panny
Marie Karmelské, Panny Marie Královny a Panny Marie Růţencové), Česká mše z Andělské Hory a modlitba
Zdrávas Královno od P. J. Olejníka.
Ing. Vladimír Pavlík
Biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 4. června 2017
Naše Svátost biřmování pro mě byla nezapomenutelná. Byl to hodně emotivní záţitek. Kázání Otce
arcibiskupa bylo jako by přesně věděl, co mám na srdci a mluvil mi do duše. Hodně mi to dalo, je přede mnou
ještě dlouhá cesta, ale snaţím se mít srdce otevřené a myslet na Boha kaţdý den.
Mirka Navrátilová
KALENDÁŘ ČERVENEC
Neděle, 2. července, XIII. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup bratři dominikáni)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup bratři dominikáni)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
Pondělí, 3. července, Svátek sv. Tomáše
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Středa, 5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Pátek, 7. července
16:00 – 18:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Česlav O P
Neděle, 9. července, XIV. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Bohumír
Vitásek)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 11. července, Svátek sv. Benedikta, opata, patrona
Evropy
14:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (zástup ze
Sv. Kopečka)
Pátek, 14. července
16:00 – 18:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Česlav O P)
Sobota, 15. července, Památka sv. Bonaventury, biskupa a
učitele církve
Neděle, 16. července, XV. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření

08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Bohumír
Vitásek)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec Bohumír Vitásek)
Pondělí, 17. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Pátek, 21. července
16:00 – 18:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Česlav O P)
Sobota, 22. července, Svátek sv. Marie Magdalény
Neděle, 23. Července, XVI. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup bratři dominikáni)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup bratři dominikáni)
Pondělí, 24. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 25. července, Svátek sv. Jakuba, apoštola
Středa, 26. července, Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů
Panny Marie
Čtvrtek, 27. července, Památka sv. Gorazda a druhů
Pátek, 28. července
16:00 – 18:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Česlav O P)
Sobota, 29. července, Památka sv. Marty
Neděle, 30. července, XVII. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Petr Bulvas)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec Petr Bulvas)
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